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عـــالقة بعض الستغيرات الذخرية والهعيفية بسدتهى استخجام الظرائق اإلرشادية 
 من قبل العاملين في اإلرشاد الزراعي في محافغة صالح الجين

 د. سحاب عايج يؾسفنؾفان                                             أ.بذار رافع 

 كمية الدراعة / جامعة تكخيت

 قدؼ االقتراد واإلرشاد الدراعي/ اإلرشاد الدراعي

 

 (7/4/2222، قبل للنشر في  2/2/2222)قدم للنشر في 

 

 السدتخلص

الظخائق اإلرشادية الدراعية مؽ قبل العامميؽ أستيـجف البحـث التعـخف عمى مدتؾى استخجام      
في اإلرشاد الدراعي بسحافغة صالح الجيؽ بذكل عام, وكحلػ تحجيج العالقة اإلرتباطية بيؽ 
مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية الدراعية وعجد مؽ الستغيخات ذات العالقة, شسل مجتسع 

بسجيخية زراعة صالح الجيؽ والذعب البحث جسيع السؾعفيؽ العامميؽ في اإلرشاد الدراعي 
(  033الدراعية التابعة ليا ومخكد التجريب و اإلرشاد الدراعي في السحافغة والحيؽ بمغ عجدىؼ ) 

% بعج استبعاد عيشة االختبار األولي البالغة 03مؾعفًا زراعيًا, تؼ اختيار عيشة عذؾائية بشدبة 
(  043ان بحلػ أصبح عجد السبحؾثيؽ ) ( مبحؾثا شسمؾا بكياس ثبات استسارة االستبي03)

 مبحؾثًا,تؼ ترسيؼ استسارة االستبيان والسؤلفة مؽ جدئييؽ:

شسل الجدء األول عمى البيانات ذات العالقة بالسؾعفيؽ مدتخجمي الظخائق اإلرشادية في      
لعسل العسل اإلرشادي, فيسا تزسؽ الجدء الثاني مكياس مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية في ا

اإلرشادي,وتؼ عخض االستسارة عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء لمتعخف عمى الرجق الغاىخي وصجق 
(, ولتحميل 3.20السحتؾى, كسا تؼ قياس ثبات االستبيان بظخيقة االلفا كخونباخ  فبمغت قيسة)

ة, البيانات تؼ استخجام مجسؾعة مؽ الؾسائل اإلحرائية ومشيا ) السجى, والتكخار, والشدبة السئؾي
واالنحخاف السعياري, والستؾسط الحدابي, ومعامل االرتباط البديط لبيخسؾن, ومعامل ارتباط 

(, ومعامل االلفا كخونباخ (, أعيخت الشتائج إن الشدبة العغسى مؽ tالختبي لدبيخمان, واختبار )
                                                           

 .مستل من رسالة ماجستري الباحج االول
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, كسا السبحؾثيؽ كان استخجميؼ الظخائق اإلرشادية بذكل عام بسدتؾى متؾسط يسيل إلى االرتفاع
أوضحت الشتائج وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل السبحؾثؾن 

) السؤىل الجراسي,  -في العسل اإلرشادي وبعض مؽ الستغيخات الذخرية والؾعيفية اآلتية:
 التخرص الؾعيفي, مجة الخجمة في العسل اإلرشادي, االتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية
في العسل اإلرشادي(, واستشتج الباحث إن غالبية السبحؾثيؽ العامميؽ في اإلرشاد الدراعي في 
محافغة صالح الجيؽ يدتخجمؾن الظخائق اإلرشادية بشدبة عالية, وأوصى الباحث بالعسل عمى 
دعؼ الظخائق اإلرشادية السدتخجمة مؽ قبل العامميؽ في اإلرشاد الدراعي مؽ قبل مجيخية زراعة 

 السحافغة والذعب الدراعية التابعة ليا. 

 

 

 

 

The relationship of some personal and functional variables 

to the level of the usage of extension methods by agricultural 

extension workers in Salah al-Din Governorate 

Bashar Rafah  N. AL-Farhan                     Prof .Dr. Sahab  A .AL-Ajeeli 

Tikrit University/Agreiculture College 

Economic and Agricultural Extension / Agricultural Extension 

Abstract 

    The Study aimed to identify the level of the usage of agricultural 

extension methods by agricultural extension workers in Salah al-Din 

Governorate in general, As well as determine the correlation relationship 

between the level of the usage of agricultural extension methods and a 

number of related variables, The Study population included all employees 

working in agricultural extension at the Salah al-Din Agriculture 

Directorate and its affiliated agricultural divisions and the Agricultural 

Training and Extension Center in the governorate, whose number reached 

(300) agricultural employees. A random sample of 50% was chosen after 

excluding the pre- test sample of (20) Respondents included by 

measuring the stability of the questionnaire, so the number of respondents 

became (140) respondents. The questionnaire form was designed, which 

consists of two parts: 

    The first part included the data related to the employees who use the 

extension methods in the extension work, while the second part included 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

1515 

 

a measure of the level of the usage of the extension methods in the 

extension work, and the questionnaire was presented to a group of experts 

to identify the face validity and authenticity of the content, and the 

reliability of the questionnaire was measured by the Alpha Cronabach 

method, reached a value of (0.86), and for data analysis a set of statistical 

methods were used, including (range, frequency, percentage, standard 

deviation, arithmetic mean, simple correlation coefficient of Pearson, 

Spearman's correlation coefficient, (t) test, percentage weight, and Alpha 

Cronbach coefficient), the results showed that the majority of the 

respondents used the extension methods in general at a medium level that 

tends to rise, The results also showed a significant correlation relationship 

between the usage of the extension methods by the respondents in the 

extension work and some of the following personal and functional 

variables: (Academic qualification, job specialization, Duration of the 

agricultural extension service, Attitude towards   of the usage of 

extension methods in extension work), and the researcher concluded that 

the majority of the respondents working in agricultural extension in Salah 

al-Din Governorate use extension methods at a high rate, and the 

researcher recommended work to support the extension methods used by 

extension workers Agriculture by the Governorate Agriculture 

Directorate and its affiliated agricultural divisions.  

 

 

 السقجمة ومذكلة البحث :

تسثل التشسية الدراعية احج األركان السيسة في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية        
ـج القظـاع وتتزاعف أىسيتيا برفة خاصة في كثيخ مـؽ مجتسعـات البـمـجان الشـاميـة التـي يع

الـدراعـي فييـا بسثـابـة الـخكيدة األساسية لالقتراد الؾطشـي )السشغسة العخبية لمتشسية الدراعية , 
(, وعمى الخغؼ مؽ وجؾد ايجابيات التقجم العمسي في الشذاط الدراعي, وفزاًل عؽ 00:  0331

تقجمة مثل العشاصخ كؾنو أحج عشاصخ عسمية التشسية االقترادية إال انو لؼ يرل إلى نتائج م
األخخى , وىحا يجل أن ىشاك فخوقًا زمشية بيؽ ما تؾصمت اليو البحؾث الدراعية مؽ نتائج في 
محظاتيا , وبيؽ ما يتؼ تظبيقو مؽ قبل الدراع في مؾاقع اإلنتاج وحيث يسكؽ تفديخه بؾجؾد الكثيخ 

ى سمؾك مشتج يؤدي إلى مؽ السعؾقات التي تعارض تظبيق نتائج البحؾث وانتذارىا وتخجستيا إل
(, حيث أصبحت تشسية القظاع الدراعي 0:  0333القبؾل االجتساعي واالقترادي )شيخ, 

وتحجيث طخائق إنتاجو ليذ ىجفا تدعى إليو الجول الشامية ولكؽ يعج ضخورة ممحة لكيام ونجاح 
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في السجتسع  التشسية االقترادية واالجتساعية وتحقيق التظؾر والتقجم وحل السذكالت الدراعية
 (. 0:   0331الخيفي )نشو وآخخون , 

لقج أدى اإلرشاد الدراعي مشح بجايتو دورًا أساسيا بأحجاث التشسية الدراعية فيؾ يدعى إلى رفع      
الكفاءة االقترادية لإلنتاج الدراعي وذلػ عؽ طخيق تبديط السعمؾمات وصياغة ونقل ما تؾصل 

زراعية إلى السدتيجفيؽ بأسمؾب قابل لمتظبيق, والتي تؤدي  إليو البحث العمسي مؽ معارف وعمؾم
إلى إحجاث التغييخ االيجابي في السجتسعات الدراعية اجتساعيًا واقتراديًا وتحديؽ عخوف 
معيذة السدارعيؽ لمعامميؽ في الدراعة وذلػ عؽ طخيق العسل عمى حل  مذاكل اإلنتاج الدراعي 

الحجيثة والتي تشاسب الغخوف البيئة, حيث اتجيت اغمب دول  باستخجام األساليب التقشية الدراعية
العالؼ الى العسل بو وتؾسيع نظاقو واستخجام وتاميؽ مدتمدماتو لمكيام بؾعائفـو عمى أحدؽ وجو 

(, ويمعب اإلرشاد الدراعي دورًا ميسا في تؾفيخ التكشؾلؾجيا الحجيثة  00:  0331)الخالجي , 
ة الدياسة العامة وتخظيط الخجمات البحثية واإلرشادية لمسجتسع والسعمؾمات لمدراع لغخض صياغ

الدراعي , وضسان التغظية الحتياجات الدراع الؾاسعة مؽ السعمؾمات والتكشؾلؾجيا, وتحجيث 
(, لحا فان غالبية دول العالؼ أخحت PeterSon,w.et.al:2001,p3الظخائق السدتخجمة )

سؾمتيا وأىسيتيا في اإلسخاع بسعجالت التشسية الدراعية باإلرشاد الدراعي كسؤسـدة تغييخ ليا دي
(, حيث إن العسمية اإلرشادية تربح غيخ فعالو بجون وجؾد طخيقة 000: 0332)الظشؾبي,

لمسذاركة تكؾن مقبؾلة مؽ قبل الدراع تداعج عمى تؾصيل ونقل السدتحجثات الدراعية والخبخات 
(, لحا يجب عمى العامميؽ في األجيدة 002:0300واألفكار السدتججة إلى سكان الخيف )الياغي,

اإلرشادية معخفة مسيدات وعيؾب كل طخيقة وحجود تظبيقيا ولحلػ الن عسمية اختيار الظخيقة 
اإلرشادية السالئسة لسؾقف معيؽ مؽ أدق السيام التي تقابل العامميؽ في اإلرشاد الدراعي, لكي 

ار أفزل ىحه الظخائق الؾاجب استخجاميا في يسكشيؼ مؽ اتخاذ القخارات السشاسب بخرؾص اختي
كل مذخوع, طبقا لسا يتظمب السؾقـف ولتحقيق األىجاف برؾرة صحيحة وتؾفيخ الؾقت والسال 

(, أن السخشج الدراعي يعج السدؤول عؽ تخظيط وتشفيح وتشغيؼ Rivera :2010, p8والجيج ) 
خائق السشاسبة لتحقيق أىجاف عسمية العسميات االترالية, وكحلػ اختيار واستخجام الؾسائل والظ

االترال ونجاح تشفيحىا ولشقل الخسائل اإلرشادية إلى الفالحيؽ وتمقي ردود أفعال السدتخشجيؽ, 
وعمية أن يعخف القشؾات التي يجب أن يدتخجميا وكيفية استعساليا برؾرة صحيحة, وتتسثل ىحه 

لدراعييؽ, ولكي يدتخجم ىحه الظخائق بكفاءة القشؾات بالظخائق اإلرشادية الستؾفخة أمام السخشجيؽ ا
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عالية فأنو مؽ الزخوري أن يكؾن عمى دراية ببعض الجؾانب التي يسكشو االستشاد إلييا بعسمية 
 (.3: 0330االترال وطخائق اإلرشاد الدراعي والتي تعج محؾر عسمو)العباسي وآخخون , 

ام العجيج مؽ الظخائق دفعة واحجة أن الخجمة اإلرشادية تحتاج بذكل متكخر إلى استخج     
وبرؾرة صحيحة, حيث أن الظخيقة التي تعثخت في تأثيخىا يسكؽ استخجام طخيقة ثانية او عجة 
طخق غيخىا, لشجاح العسل التعميسي عمى أفزل وجو, ذا ال تؾجج طخيقة أو وسيمة إرشادية واحجة 

الديكؾلؾجية واالجتساعية السؤثخة في  تتؾافق مع جسيع الشاس والتأثيخ فييؼ وذلػ الختالف العؾامل
العسل اإلرشادي الدراعي, وخبخة السخشج الدراعي بالظخائق والؾسائل اإلرشادية وميارات في 

(, بسا أن اليجف 0: 0332استخجاميا, ومخاعاة االختالفات الفخدية بيؽ السدارعيؽ ) الظشؾبي, 
ية مخغؾبة بالسعارف والخبخات األساسي لجياز اإلرشاد الدراعي ىؾ إحجاث تغيخات سمؾك

والسيارات واالتجاىات, لحلػ يجب أن يدتخجم العجيج مؽ الؾسائل و الظخائق اإلرشادية الكثيخة 
الستشؾعة حتى يدتظيع أن يقابل ىحه الفخوق بيؽ السدتخشجيؽ وضسان الؾصؾل إلى كل مدارع 

ؾعة قميمة مؽ الظخائق ومؽ ىحه والتأثيخ فيو, وعمية  ال يسكؽ االعتساد عمى طخيقة واحجة أو مجس
:  0300الظخائق ىي الظخائق الفخدية, والظخائق الجساعية, والظخائق الجساىيخية ) قذظو , 

00.) 

وان جياز اإلرشاد الدراعي في العخاق برؾرة عامة يعاني مذاكل ومراعب كثيخة ومؽ      
الدراعي بذكل عام والجياز أبخزىا ىي قمة الجعؼ مؽ الجولة في عل الغخوف الحالية لمقظاع 

اإلرشادي بذكل خاص مسا يؾدي إلى صعؾبة تحجيج واختيار الظخائق اإلرشادية وبالتالي انعكذ 
سمبا عمى استخجاميؼ لمظخائق اإلرشادية ومسا أدى قمة تعخض السدارعيؽ ليحه الظخائق وبالتالي 

 AL-Ajelli and) الترل الخسالة اإلرشادية بذكل فاعل لمسدتخشجيؽ, فقج وججت دراسة
Dlger, 2017 :p 205 إن مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ في اإلرشاد )

الدراعي في محافغة الدميسانية  كان متؾسظا يسيل إلى االنخفاض أيزا, كسا شخرت )مجيخية 
افغة وقج ( ضعفا في استخجام الظخائق والؾسائل اإلرشادية في السح 0303زراعة صالح الجيؽ , 

انعكذ سمبا ذلػ حتى عمى مدتؾى مذاركة الدراع في بعض الظخائق اإلرشادية, حيث أصبحت 
محافغة صالح الجيؽ نتيجة العجد الغحائي الحي يعاني مشو العخاق حدب التقاريخ الرادرة مؽ 

اعية مؽ األمؼ الستحجة ومشغسة األغحية والدراعة الجولية يعتسج عمى استيخاد البزائع والدمع  الدر 
دول السجاورة لكي تدج العجد الغحائي ألنيا تستمػ جسيع وسائل ومقؾمات الدراعة الشاجحة, لحلػ 
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(,  0:  0330أصبح مؽ الزخوري تعغيؼ العائج وزيادة اإلنتاج  في وحجة السداحة )الحذيبخي,
قل نتائج ويتؼ ذلػ بؾاسظة نذخ السعمؾمات واألفكار والسسارسات الدراعية السدتججة عؽ طخيق ن

وتؾصيات البحؾث إلى الفالحيؽ بظخيقة إرشادية سيمة ومبدظة قابمة لمتظبيق وتعميسيؼ وإقشاعيؼ 
لتشفيحىا بسا يتالئؼ مع عخوفيؼ لمؾصؾل إلى إنتاجية عالية واالرتقاء بسعيذتيؼ ) الدبيعي , 

ؾمات (, حيث تقع عمى عاتق العامميؽ في اإلرشاد الدراعي ميسة نقل ونذخ السعم4: 0332
واألفكار والسسارسات الدراعية السدتججة وذلػ مؽ خالل استخجاميؼ لمؾسائل ولمظخائق اإلرشادية 
السالئسة, حيث تعسل الظخائق اإلرشادية عمى تذؾيق وإثارة جسيؾر السدتخشجيؽ باستالم ما يخسل 

حيث  إلييؼ مؽ معمؾمات ومعارف وحقائق زراعية نتيجة الستخجاميا أكثخ مؽ طخيقة إرشادية
تشؾعت الظخائق اإلرشادية وقدست حدب وجيات نغخ السختريؽ إلى عجة مجاميع األكثخ 
شيؾعا وذلػ بتقديسيا إلى طخائق فخدية وجساعية وجساىيخية وغيخ انو في األعؾام األخيخة حجثت 
ثؾرة واسعة في مجال التكشؾلؾجيا واالترال وما أنتجتو ىحه الثؾرة مؽ وسائل وطخائق وأجيدة 

ل ججيجة كاالنتخنت والدتااليت والسؾبايل ونجثار وسائل وطخائق االترال األخخى مثل اترا
الديشسا اإلرشادية والسدخح الخيفي وبجت بالتخاجع وإضافة إلى التغيخات التي حجثت في سمؾك 
األفخاد )السخشجيؽ والسدتخشجيؽ( مؽ خالل تأثخىؼ بالثؾرة االترالية مؽ جانب ولعجم وجؾد 

قو بسدتؾى  استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ في اإلرشاد الدراعي في دراسات ساب
محافغة صالح الجيؽ كؾنو احج وسائل االترال الحجيثة, ونغخا لسا لسحافغة صالح الجيؽ مؽ 
أىسية كبيخة في اإلنتاج الدراعي جاءت فكخة ىحه الجراسة التي تشظمق مؽ مجسؾعة مؽ االسئمة 

 البحثية. 

ا ىؾ واقع استخجام لمظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي في محافغة م -0
 صالح الجيؽ؟ 

ما أىسية ىحه الظخائق بشذخ وتؾصيل السعمؾمات والسسارسات الدراعية السدتحجثة مؽ وجية  -0
 نغخىؼ ؟ 

مؽ الستغيخات ما عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام لمظخائق اإلرشادية الدراعية وبعض  -0
 ذات العالقة ؟

 Objectives of the Researchأىجاف البحث: 

التعخف عمى مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية الدراعية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي  -0
 في محافغة صالح الجيؽ بذكل عام .
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عية وبعض مؽ تحجيج العالقة اإلرتباطية بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية الدرا  -0
) السؤىل الجراسي, التخرص الؾعيفي, مجة الخجمة في  -الستغيخات الذخرية والؾعيفية اآلتية:

العسل اإلرشادي, االتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادية, مؾقع العسل في 
 اإلرشاد الدراعي(.

 
 Importance of researchأىسية   البحث: 

اسات عؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد عجم وجؾد در  -0
 الدراعي بسحافغة صالح الجيؽ.

لمؾصؾل بالعسل اإلرشادي الدراعي إلى مدتؾى االرتقاء برؾرة عامة وبسدتؾى استخجام  -0
الظخائق اإلرشادية برؾرة خاصة حيث دعت الحاجة إلجخاء مثل ىحه الجراسة في عل الغخوف 

 الية.الح

تسكيؽ العامميؽ في اإلرشاد الدراعي باستخجام الظخيقة والؾسيمة السشاسبة في تؾصيل  -0
التؾصيات اإلرشادية إلى جسيؾر السدتخشجيؽ بحلػ يتحقق اليجف في تؾصيل الخسالة اإلرشادية 

 بأقل التكاليف وبأقرخ وقت مسكؽ.

 
   Operational Definitionsالتعريفات اإلجرائية:

ويقرج بيا مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ  ى استخجام الظرائق اإلرشادية :مدته  -0
قبل العامميؽ في اإلرشاد الدراعي في محافغة صالح الجيؽ لشقل الخسالة اإلرشادية باستخجام 

 طخائق االترال ) الفخدية والجساعية والجساىيخية (.      

مميؽ في مجال اإلرشاد الدراعي عمى اختالف جسيع العاالعاملهن في اإلرشاد الزراعي : -0
مخاكدىؼ الؾعيفية في مجيخية زراعة صالح الجيؽ والذعب الدراعية التابعة إلى والبالغ عجدىا 

 ( شعبة زراعية ومخكد التجريب واإلرشاد الدراعي في السحافغة .00)

السبحؾث في العسل  ويقرج بيا السجة الدمشية التي قزاىامجة الخجمة في العسل اإلرشادي :  -0
 اإلرشادي الدراعي والتي يشبغي أن ال تقل عؽ سشة . 

 السهاد وطرائق العسل

 أواًل :مشيجية البحث: 
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استخجم الباحثان في إجخاء البحث السشيج الؾصفي , ويعخف بأنو " السشيج الحي يرف ما      
و أراء ومؾاقف وردود ىؾ كائؽ في الؾضع الخاىؽ وتفديخه عؽ طخيق جسع البيانات عؽ مدتؾى أ

إلى بيانات وحقائق  ), لمؾصؾل 00, 0333أفعال بذان مؾضؾع ما أو عاىخة معيشة)ممحؼ ,
مدتؾى استخجام العامميؽ في اإلرشاد الدراعي لمظخائق اإلرشادية  بسحافغة صالح  تفريمية عؽ

 الجيؽ.

 
 ثانيا: مجتسع البحث وعيشتو :

اإلرشاد الدراعي فـي مجيخيـة زراعـة محافغة صالح  مثل مجتسع البحث جسيع العامميؽ في     
مؾعفا زراعيا مؾزعيؽ عمى مخكد  (0)(033الجيؽ والذعب الدراعية التابعة ليـــا والحي بمغ عجدىؼ )

ية, إضافة إلى السخكــد اإلرشــادي فــي ( شعبة زراع00السجيخية والذعب الدراعية البالغة )
%( بعج استبعاد عيشة االختبار األولي 03السحافغـة, تؼ انتخاب عيشة عذؾائية مشيؼ بشدبة )

( مبحؾثا شسمؾا بكياس ثبات استسارة االستبيان الخاصة بالبحث, وبحلػ أصبح عجد 03البالغة )
( يؾضح  0مبحؾثا, والججول رقؼ ) (  043السبحؾثيؽ الحيؽ خزعؾا لإلجخاءات البحثية ) 

 .مجتسع البحث وعيشة

 

 الذعب الزراعية ت
العجد 
 الكلي

عدد 
 المبحوثين

 الذعب الزراعية ت
العجد 
 الكلي

عدد 
 المبحوثين

 2 4 يثرب 14 26 52 السجيرية 1
 3 6 امرلي 15 4 8 تكريت 2
 11 22 الظهز 16 5 10 بيجي 3
 3 6 حسرين 17 9 18 الداحل االيدر 4
 4 8 االسحاقي 18 4 8 العلم 5
 11 22 الذرقاط 19 6 12 الجور 6
 2 4 الريشية 22 5 10 سامراء 7
 3 6 شيخ جسيل 21 2 4 السعترم 8
 3 6 الزوية 22 3 6 دجلة 9
 4 8 تلهل الباج 23 3 6 الثرثار 12
 4 8 الحجاج 24 8 16 الزلهعية 11

                                                           
 . 0303متحجث مؽ قبل شعبة اإلحراء الدراعي في مجيخية زراعة صالح الجيؽ (0
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 4 8 السركز اإلرشادي 25 4 8 بلج 12
 140 280 السجسهع 7 14 الججيل 13

 ( يوضح توزيع المبحوثين وفق عددهم بالشعب الزراعية 1جدول ) 
 

 ثالثًا : أداة البحث :

لغخض تحقيق أىجاف البحث, تؼ إجخاء زيارات ميجانية لسجيخية زراعة صالح الجيؽ  
العامميؽ مؽ وبعض مؽ الذعب الدراعية التابعة ليا , حيث تؼ المقاء بخؤساء الذعب وبعض 

اجل التعخف عمى طبيعة األعسال التي يسارسؾنيا, وكحلػ التعخف عمى أىؼ الظخائق اإلرشادية 
السدتخجمة في االترال بالفالحيؽ, حيث تؼ ترسيؼ االستبانة, وىي إحجى وسائل جسع 

ـؼ السعمؾمات مؽ السبحؾثيؽ بؾساطة مجسؾعة مؽ األسئمة أو العبارات تخسل بؾاسظة البخيج أو تدم
باليـج أو االستسارة االلكتخونية لمسبحؾثيؽ الحيؽ تؼ اختيارىؼ ليقؾمؾا باإلجابة عمى األسئمة بأنفديؼ 

(, وحيث تؼ تظؾيخ  040:  0332بسداعجة أو بجون مداعجة مؽ قبل الباحـث)عبج الحفيظ , 
ئق االطالع عمى األدبيات والبحؾث ذات العالقة  بسجال الظخا -0 -االستبانو مؽ خالل :

أراء الخبخاء والباحثيؽ والتجريدييؽ والستخرريؽ في مجال اإلرشاد الدراعي  -0اإلرشادية, 
االستعانة بسؾاقع في شبكة السعمؾمات العالسية ) االنتخنيت( ) عباس,  -0والظخائق اإلرشادية, 

 (, وتؼ إعجاد استسارة استبيان مؽ جدئيؽ رئيديؽ وكاألتي.000:  0300

ل عمى بيانات ذات عالقة بالسؾعفيؽ مدتخجمي الظخائق اإلرشادية في العسل يذسالجزء األول : 
 اإلرشادي. 

طخيقة إرشادية لغخض تحجيج مدتؾى استخجام العامميؽ في  00شسل ىحا الجدء الجزء الثاني :
اإلرشاد الدراعي ليحه الظخائق وكحلػ تحجيج مدتؾى أىسيتيا في تؾصيل األفكار والسسارسات 

( ثالثة مجاالت رئيدية, تزسؽ السجال  0دتحجثة مؽ وجية نغخىؼ, تؾزعت عمى )الدراعية الس
األول عمى الظخائق الفخدية التالية ) الديارات الحقمية , االتراالت الياتفية, الديارات السشدلية, 
الديارات السكتبية, الخظابات الذخرية, وسائل التؾاصل االجتساعي(, فيسا تزسؽ السجال الثاني 

لظخائق الجساعية التالية )الشجوات اإلرشادية, االجتساعات اإلرشادية, يؾم الحقل, عمى ا
السحاضخات اإلرشادية, الجورات التجريبية, اإليزاح العسمي بالسذاىجة, اإليزاح العسمي بالشتيجة, 
السؤتسخات اإلرشادية, الخحالت اإلرشادية, ورش العسل, السيخجانات الدراعية( وتزسؽ السجال 

الث الظخائق الجساىيخية التالية )الشذخات اإلرشادية, السمرقات) البؾستخات (, البخامج الدراعية الث
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التمفديؾنية, البخامج الدراعية اإلذاعية, السعارض الدراعية, االنتخنت, الديشسا اإلرشادية( , حيث 
ا, نادرا, ال استخجمت البجائل لإلجابة لكل طخيقة لكياس مدتؾى االستخجام ىي )دائسا, أحيان

(, عمى التؾالي, وان مجسؾع الكيؼ الخقسية  4,0,0,0تدتخجم(, وتؼ تخريص الكيؼ الخقسية التالية)
التي يحرل عمييا السبحؾث يعكذ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبمو وبحلػ يبمغ 

حث (, ولغخض قياس الرجق تؼ عخض أداة الب033-00السجى الشغخي لكيؼ االستخجام بيؽ )
اإلرشاد الدراعي في  مجال في )استسارة االستبيان(عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ االختراصييؽ

) جامعة تكخيت وكخكؾك وبغجاد( وكحلػ وذوي االختراص بجامعة  عجد مؽ الجامعات العخاقية
ومؽ اجل  قياس الثبات تؼ استخجام طخيقة معامل األلفا  العمؾم التخبؾية والشفدية,تكخيت في 

( مبحؾث تؼ اختيارىؼ عذؾائيًا مؽ مقخ  03اخ لكياس ثبات السكياس عمى عيشة قؾاميا )كخونب
مجيخية زراعة صالح الجيؽ والذعب التابعة ليا, باإلضافة  لسخكد التجريب واإلرشاد الدراعي 

( وصالحيتيا  3.20ضسؽ مجتسع البحث ومؽ خارج عيشة البحث, وقج بمغ ثبات السقاييذ )
 (3.13عج السقاييذ ثابتة بتجاوزىا )( وبحلػ ت 3.301)

 الشتائج والسشاقذة:

اليجف األول : التعرف على مدتهى استخجام الظرائق اإلرشادية الزراعية من قبل العاملين 
 باإلرشاد الزراعي بسحافغة صالح الجين بذكل عام؟ 

ق اإلرشادية أعيخت الشتائج أن أعمى درجة حرل عمييا السبحؾثيؽ في مجال استخجام الظخائ     
وانحخاف معياري مقجاره )  10.010( وبستؾسط مقجاره ) ) 41( أقل درجة بمغت )  30بمغت ) 
 (. 0( وتؼ تؾزيع السبحؾثيؽ الى ثالث فئات باستخجام قانؾن السجى وكسا بالججول رقؼ ) 2.030

 
 ( تهزيع السبحهثين وفق مدتهى استخجام الظرائق اإلرشادية 2الججول ) 

 % العجد ستخجاممدتهى اال ت


X 
S.D 

 4 0 ( 00 – 41مشخفض )  0

10.010 2.030 

 04 10 ( 10 – 00متؾسط )  0

 40 03 ( 30 – 11عالي )  0

 033 043 السجسهع
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( يتبيؽ إن الشدبة العغسى مؽ السبحؾثيؽ تقع ضسؽ مدتؾى االستخجام الستؾسط 0مؽ الججول) 
%( ثؼ تمتيا الحيؽ ىؼ ضسؽ االستخجام العالي  04اإلرشادية حيث بمغت ندبتيؼ )لمظخائق 

%( ىؼ ضسؽ مدتؾى االستخجام السشخفض  4%(,وان ) 40لمظخائق اإلرشادية وندبتيؼ )
لمظخائق اإلرشادية, وىحا يعشي أن مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية الدراعية مؽ قبل العامميؽ 

بسحافغة صالح الجيؽ بأنو متؾسظة تسيل إلى االرتفاع, وقج تعؾد ىحه في اإلرشــاد الدراعي 
الشتيجة إلى أن الجيات اإلرشادية الدراعية بسحافغة صالح الجيؽ تقؾمؾن بأعسال وجيؾد إرشادية 
حثيو عؽ كيفية استخجامالظخائق اإلرشادية الدراعية, وان أغمب السبحؾثيؽ يستمكؾن الخبخة 

فية استخجام الظخائق اإلرشادية الدراعية,وكحلػ اختيار الظخائق اإلرشادية والسعخفة الكبيخة عؽ كي
السالئسة في إيرال السعمؾمات إلى السدارعيؽ, ومسا أدى إلى ارتفاع ندبة استخجام الظخائق 

 اإلرشادية الدراعية بالعسل اإلرشادي في محافغة صالح الجيؽ. 

مدتهى استخجام الظرائق اإلرشادية الزراعية اليجف الثاني : تحجيج العالقة اإلرتباطية بين 
 ومجسهعة من الستغيرات ذات العالقة.

 
 السؤىل الجراسي : -1

تؼ ترشيف السبحؾثؾن وفقا لمسؤىل الجراسي إلى أربع فئات وإن حسمة الذيادات العميا حرمؾا     
اإلرشادية % ( وبستؾسط استخجام لمظخائق 00عمى اعمى ندبة مؽ السبحؾثيؽ حيث بمغت )

% ( وبستؾسط  02(,بيشسا حرل حسمة إعجادية  الدراعة عمى ادنى ندبة بمغت )12.303)
 (.0(, وكسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ ) 03.30استخجام لمظخائق اإلرشادية)

 
 ( يبين ترشيف السبحهثين وفقا للسؤىل الجراسي3الججول )

 متؾسط قيؼ  % العجد الفئات ت

استخجام  الظخائق 
 اديةاإلرش

معامل 
 (rsاالرتباط)

 

( tقيسة )
 السحدؾبة

 03.30 02 00 إعجادية  زراعة 0

0.329 4.020** 

 معشؾية

 14.400 00 00 معيج زراعي 0

 11.003 03 40 بكالؾريؾس زراعة 0

 12.303 00 40 شيادة عميا 4

    033 043 السجسؾع
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الظخائق اإلرشادية في محافغة صالح الجيؽ ولسعخفة عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام     
( حيث وجج أن قيستو Spearman Rankوالسؤىل الجراسي استعسل معامل االرتباط الختبي )

( وىي أعمى مؽ الكيسة الججولية ويذيخ ذلػ عمى انو تؾجج عالقة ارتباطية مؾجبة 3.003ىي )
( حيث ان قيستو بمغت tسال اختبار ), ومؽ اجل التأكج مؽ معشؾية العالقة بيؽ الستغيخيؽ تؼ استع

(, مسا يجعؾ إلى قبؾل الفخضية البجيمة 3.30( وىي عالقة معشؾية لسدتؾى احتسال )**4.020)
والتي يشص محتؾاىا عمى )وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ الستغيخيؽ(,ويعؾد سبب ىحه الشتيجة 

السؤىل العالي يستمكؾن الخرائص ىؾ أن العامميؽ في مجال اإلرشاد الدراعي ذو السدتؾى 
العمسية السستازة والخبخة العالية والفيؼ والؾعي في استخجام الظخائق اإلرشادية لتؾصيل السعمؾمات 

 0333الدخيعة والسيسة إلى السدارعيؽ في الؾقت السشاسب, تتفـق ىـحه الشتيجـة مـع دراسة )نشو , 
 AL-Ajelli and(ودراسة)01:  0333لحخباوي, ( وال تتفـق ىـحه الشتيجـة مـع دراسة ) ا44: 

Dlger, 2017: p 72  .) 

 التخرص الهعيفي :  -2

تؼ ترشيف السبحؾثيؽ وفقًا لمتخرص الؾعيفي إلى فئتيؽ, أن السبحؾثيؽ الستخرريؽ      
% ( وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية  00باإلرشاد الدراعي حرمؾا عمى أعمى ندبة بمغت )

% ( قج حرل عمييا السبحؾثيؽ غيخ الستخرريؽ باإلرشاد  44أما  ندبة )(, 11.304)
 4(,وكسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ   )10.303الدراعي وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية )

 . ) 

 (يبين ترشيف السبحهثين وفقا للتخرص في اإلرشاد الزراعي 4الججول ) 

 ت
متؾسط قيؼ  % العجد الفئات

 استخجام

 ئق اإلرشاديةالظخا

معامل االرتباط 
((rs 

 

( tقيسة )
 السحدؾبة

غيخ متخرص باإلرشاد  0
 الدراعي

00 44 10.303 3.000 
0.004** 

 معشؾية
 11.304 00 12 متخرص باإلرشاد الدراعي 0

    033 043 السجسؾع
    

الجيؽ ولسعخفة عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية في محافغة صالح 
( حيث وجج أن قيستو Spearman Rankوالتخرص الؾعيفي استعسل معامل االرتباط الختبي )
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( وىي أعمى مؽ الكيسة الججولية ويذيخ ذلػ عمى انو تؾجج عالقة ارتباطية مؾجبة, 3.000ىي )
( حيث ان قيستو بمغت tومؽ اجل التأكج مؽ معشؾية العالقة بيؽ الستغيخيؽ تؼ استعسال اختبار )

(, مسا يجعؾ إلى قبؾل الفخضية البجيمة 3.30(وىي عالقة معشؾية لسدتؾى احتسال )** 0.004)
والتي يشص محتؾاىا عمى)وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ الستغيخيؽ(,وقج يعدى الدبب في ذلػ 
أن العامميؽ السختريؽ في مجال اإلرشاد الدراعي لجييؼ معمؾمات وخبخات أكاديسية عؽ الظخائق 

شادية وأنؾاعيا باإلضافة إلى السسارسة الفعمية والسذاركة في الجورات التجريبية الستخررة اإلر 
في مجال الظخائق اإلرشادية,وبالتالي فأنيؼ أكثخ خبخة ومعخفة في كيفية استخجام الظخائق 

 AL-Ajelliاإلرشادية مؽ غيخ السختريؽ باإلرشاد الدراعي,ال تتفـق ىحه الشتيجة مـع دراسة )
and Dlger,2017:p 75 ). 

 مجة الخجمة في العسل اإلرشادي : – 4

أوضحت نتائج البحث إن عجد سشؾات خجمة في العسل اإلرشادي لمسبحؾثيؽ تتخاوح بيؽ      
% ( مؽ السبحؾثيؽ  22وقج تؼ ترشيف السبحؾثيؽ إلى ثالث فئات,أن ندبة ) ,( سشة 00 -0)

( سشة وىي تذكل الشدبة  00–0العسل اإلرشادي )تقع ضسؽ فئة عجد سشؾات الخجمة القميمة في 
(, أما عجد سشؾات الخجمة الظؾيمة في 10.012األعمى وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية )

%( وبستؾسط 0فأكثخ( سشة فقج حرمت عمى الشدبة األقل  بسقجار ) -00العسل اإلرشادي)
 (.0ججول    ) (, وكسا ىؾ مؾضح في ال20.000استخجام لمظخائق اإلرشادية)

 
 (يبين ترشيف السبحهثين وفقا لسجة الخجمة في العسل اإلرشادي5الججول )

 فئات ت

 سشؾات الخجمة/ سشة 

 متؾسط قيؼ استخجام % العجد

 الظخائق اإلرشادية

معامل 
  rاالرتباط))

 

( tقيسة )
 السحدؾبة

 10.012 22 000 (00 – 0قميمـــة ) 0

0.185 
0.003* 

 معشؾية
 12.400 03 04 (04 -00)متؾسظة  0

 20.000 0 0 فأكثخ( –00طؾيمة )  0

 033 043 السجسؾع


X=  S.D =3.436                        4.264  

    

ولسعخفة عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية في محافغة صالح الجيؽ ومجة  
( حيث وجج أن قيستو Pearsonاإلرشادي استعسل معامل االرتباط البديط )الخجمة في العسل 
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(,وىي أعمى مؽ الكيسة الججولية ويذيخ ذلػ عمى انو تؾجج عالقة ارتباطية مؾجبة, ومؽ 3.020)
( حيث ان قيستو بمغت tاجل التأكج مؽ معشؾية العالقة بيؽ الستغيخيؽ تؼ استعسال اختبار )

( مسا يجعؾ الى قبؾل الفخضية البجيمة 3.30ؾية لسدتؾى احتسال )( وىي عالقة معش* 0.003)
والتي يشص محتؾاىا عمى ) وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ الستغيخيؽ(,وىحا يذيخ إلى إن 
مسارسة السبحؾثيؽ لمعسل اإلرشادي واستخجاميؼ الظخائق اإلرشادية السختمفة عشج تشفيح األنذظة 

استخجام الظخائق اإلرشادية وبالتالي تؤدي إلى اكتدابيؼ معمؾمات  اإلرشادية تخفع مؽ كفاءتيؼ في
 ,AL-Ajelli and Dlgerوميارات إضافية في ىحا السجال, تتفق ىـحه الشتيجـة مع دراسة  )

2017 : p 77 ) , ,(.03: 0333وال تتفـق ىـحه الشتيجـة مـع دراسة) الحخباوي 

 مهقع العسل في اإلرشاد الزراعي : -0

ًا لسؾقع العسل في اإلرشاد الدراعي تؼ ترشيف السبحؾثيؽ إلى ثالث فئات,إن الشدبة وفق    
( يعسمؾن في الذعب الدراعية وبستؾسط استخجام الظخائق %13العغسى مؽ السبحؾثيؽ)

 4(, في حيؽ حرل العامميؽ في السخكد اإلرشادي عمى أدنى ندبة )10.333اإلرشادية)
 (.0(, وكسا ىؾ مؾضح في الججول )11شادية)%(وبستؾسط استخجام الظخائق اإلر 

 
 ( يبين ترشيف السبحهثين وفقا لسهقع العسل في اإلرشاد الزراعي 6الججول ) 

 ت
 متؾسط قيؼ استخجام % العجد الفئات

 الظخائق اإلرشادية

معامل االرتباط 
(rs) 

 

( tقيسة )
 السحدؾبة

  11 0 4 السخكد اإلرشادي 0
3.343- 

3.023- 

 غيخ معشؾية
 10.333 13 003 الذعب الدراعية 0

 14.400 02 00 داخل السجيخية 0

    033 043 السجسؾع
 

ولسعخفة عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية في محافغة صالح الجيؽ     
( حيث Spearman Rankومؾقع العسل باإلرشاد الدراعي استعسل معامل االرتباط الختبي )

(وىي عالقة عاىخية, ويذيخ ذلػ عمى انو ال تؾجج عالقة ارتباطية -3.343قيستو ىي )وجج أن 
معشؾية, مسا يجعؾ الى قبؾل فخضية العجم والتي يشص محتؾاىا عمى انو )ال تؾجج عالقة ارتباط 
معشؾية بيؽ الستغيخيؽ (, وىحا يجل عمى إن السبحؾثيؽ عمى اختالف مؾاقعيؼ اإلرشادية ال 
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عزيؼ بسجى امتالكيؼ السعخفة والسيارة باستخجام الظخائق اإلرشادية الدراعية, يختمفؾن عؽ ب
 (. AL-Ajelli and Dlger, 2017 : p 79وتتفـق ىحه الشتيجة مـع دراسة )

 االتجاه نحه استخجام الظرائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي: -6

ئق اإلرشادية بالعسل اإلرشادي أوضحت نتائج الجراسة إن قيؼ االتجاه نحؾ استخجام الظخا     
( وانحخاف معياري  00.300( وفق السجى الشغخي بستؾسط حدابي )03–03تتخاوح مابيؽ   )

% ( مؽ السبحؾثيؽ تقع ضسؽ فئة االتجاه السحايج حيث شكمؾا 00(, إن ندبة )  4.322)
السبحؾثيؽ  (, ثؼ تمييؼ فئة10.022الغالبية العغسى وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية )

(, أما 11.230% ( وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية )00ضسؽ االتجاه االيجابي بشدبة )
%( وبستؾسط استخجام لمظخائق اإلرشادية  0السبحؾثيؽ ذو فئة االتجاه الدمبي بمغت ندبتيؼ )

 (. 1(, وكسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ ) 02.222)

 
لالتجاه نحه استخجام الظرائق اإلرشادية في العسل ( ترشيف السبحهثين وفقا 7الججول )

 اإلرشادي

 متؾسط قيؼ استخجام % العجد الفئات ت

 الظخائق اإلرشادية

 (rمعامل االرتباط)

 
( tقيسة )

 السحدؾبة

  02.222 0 3 ( سمبي03-00) 0
3.004 

 
0.222**

 

 معشؾية

 

 10.022 00 20 (محايج01-00) 0

 00 40 ( ايجابي04-03) 0
11.230 

 033 043 السجسؾع


X =00.300   S.D=4.088                              

    

ولسعخفة عالقة االرتباط بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية في محافغة صالح الجيؽ 
االرتباط البديط واالتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية بالعسل اإلرشادي استعسل معامل 

(Pearson( حيث وجج أن قيستو )وىي أعمى مؽ الكيسة الججولية ويذيخ ذلػ عمى انو 3.004,)
تؾجج عالقة ارتباطية مؾجبة, ومؽ اجل التأكج مؽ معشؾية العالقة بيؽ الستغيخيؽ تؼ استعسال 

(, مسا 3.30( وىي عالقة معشؾية لسدتؾى احتسال )**0.222( حيث ان قيستو بمغت )tاختبار )
يجعؾ الى قبؾل الفخضية البجيمة والتي يشص محتؾاىا عمى انو ) وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ 
الستغيخيؽ (, وتعؾد ىحه الشتيجة إلى أن زيادة االتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية في العسل 
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ث عؽ السعمؾمات اإلرشادي مؽ قبل العامميؽ يديج مؽ واىتساميؼ وإدراكيؼ بأىسية وضخورة البح
والخبخات الستعمقة باستخجام الظخائق اإلرشادية, باإلضافة إلى إن االتجاه االيجابي يداعج في 
تعديد وتقؾية القخار االيجابي لمسبحؾثيؽ لتقبل السسارسات الحجيثة باستخجام الظخائق اإلرشادية في 

, وال تتفق ىحه الشتيجة مـع ( 42: 0333العسل اإلرشادي, تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة ) نشو , 
 ( .AL-Ajelli and Dlger, 2017: p 80( ودراسة ) 00:  0333دراسة ) الحخباوي, 

  

 االستشـتـاجات :

 وفًقا لمشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة استشتج الباحث األتي:    

الظخائق %( مؽ السبحؾثيؽ العامميؽ باإلرشاد الدراعي يدتخجمؾن 30إن الشدبة العغسى)  -0
اإلرشادية الدراعية بسدتؾى متؾسط يسيل إلى االرتفاع, ندتشتج مؽ ذلػ إلى أن أغمب السبحؾثيؽ 
أصحاب اختراصات إرشادية, ويستمكؾن الخبخة والسعخفة الكبيخة عؽ كيفية استخجام الظخائق 

إلى مدارعي اإلرشادية الدراعية,وكحلػ اختيار نؾعية الظخائق السشاسبة لتؾصيل السادة التعميسية 
 محافغة صالح الجيؽ. 

إن اغمب السبحؾثـيؽ يدتخجمؾن الظخائق اإلرشادية بذكل عذؾائي وحدب تؾفخ األجيدة  -0
والسعجات والتكاليف السالية وليذ حدب كفاءتيا أو أىسيتيا في إيرال السادة التعميسية مسا 

 الفاعل لمظخائق اإلرشادية.يدتمدم معالجة أسباب ذلػ وتؾفيخ كل ما يدتمدم  ليعيق االستخجام 

يتزح مؽ نتائج الجراسة عجم وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق  -0
اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ في اإلرشاد الدراعي في محافغة صالح الجيؽ ومؾقع العسل في 

تأثيخ في استخجام اإلرشاد الدراعي, وعمية ندتشتج إن ىحه الستغيخ ليذ لو عالقة ارتباط أو 
 العامميؽ في اإلرشاد الدراعي لمظخائق اإلرشادية.     

يتزح مؽ نتائج الجراسة وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية  -4
مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي والسؤىل الجراسي, وعمية يسكؽ االستشتاج مؽ ذلػ أن العامميؽ 

رشاد الدراعي ذو السؤىل الجراسي العالي يستمكؾن الخبخة العمسية والؾعي الجيج في في مجال اإل
 كيفية االستخجام الشاجح والسشاسب لمظخائق اإلرشادية بأنؾاعيا السختمفة. 

تبيؽ الشتائج وجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ مدتؾى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل  -0
واالتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي, ندتشتج  العامميؽ باإلرشاد الدراعي

مؽ ذلػ أن زيادة االتجاه نحؾ استخجام الظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي مؽ قبل العامميؽ 
يديج مؽ واىتساميؼ وإدراكيؼ بأىسية وضخورة البحث عؽ السعمؾمات والخبخات الستعمقة باستخجام 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

1529 

 

ية, باإلضافة إلى إن االتجاه االيجابي يداعج في تعديد وتقؾية القخار االيجابي الظخائق اإلرشاد
 لمسبحؾثيؽ لتقبل السسارسات الحجيثة باستخجام الظخائق اإلرشادية في العسل اإلرشادي. 

 
 التهصيات :

 -استشادا إلى ما تؾصمت إليو الجراسة الحالية مؽ استشتاجات يؾصي الباحث باألتي :     

ءا عمى استخجام الظخائق اإلرشادية مؽ قبل العامميؽ باإلرشاد الدراعي بذكل كبيخ لحلػ بشا -0
يجب دعسيؼ مؽ قبل السجيخية العامة لمدراعة السحافغة أو الذعب الدراعية وذلػ مؽ خالل تؾفيخ 

ة األماكؽ السشاسبة والتسؾيل السالي اإلمكانيات والسدتمدمات الزخورية إلقامة األنذظة اإلرشادي
 التي تداىؼ بديادة فاعمية العسل اإلرشادي.

ضخورة تحجيج السيام اإلرشادية الدراعية لمسخشجيؽ الدراعييؽ بذكل دقيق واضح لكي يتسكشؾا  -0
 مؽ الكيام عمى أداء مياميؼ باستخجام الظخائق اإلرشادية بشجاح وإتقان.

اعية عشج اإلعجاد لسادة يجب التخكيد عمى السؾاضيع السخترة بالظخائق اإلرشادية الدر  -0
 األنذظة التعميسية    أو الجورات التجريبية السكثفة لمسخشجيؽ الدراعييؽ لخفع  قجراتيؼ. 

 العسل عمى بحل الجيؾد إلشخاك الفالحيؽ  في تخظيط وتشفيح وتقؾيؼ األنذظة اإلرشادية.  -4

مؽ خالل تقجيؼ   ضخورة  تحديؽ عخوف العسل لمعامميؽ في مجال اإلرشاد الدراعي وذلػ -0
 الحؾافد السادية والسعشؾية لتشسية اتجاىاتيؼ اإليجابية نحؾ عسميؼ.

 
 السرادر :

, واقع السخاكد اإلرشادية في محافغات دىؾك واربيل والدميسانية ( 2227حدن, عابج علي, ) 
 ومعؾقات أداء دورىا التعميسي , اطخوحة دكتؾراه , كمية الدراعة , جامعة السؾصل .

, تقؾيؼ بعض عشاصخ تشفيح الشجوات اإلرشادية في بعض (2223بري, نبيل احسج دمحم, )الحذي
 السحافغات الؾسظى, رسالة ماجدتيخ, كمية الدراعة, جامعة بغجاد.

, واقع السخشجيؽ الدراعييؽ في طخطؾس , مجمة جامعة  ( 2227الخالجي , عبج الرحسن ) 
 ( .  0( , العجد )  03تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية السجمج ) 

الظخق اإلرشادية السفزمة لسدارعي محافغة الحخيق  (, 2228الدبيعي , صعبيان سلظان )
( العجد  1بالسسمكة العخبية الدعؾدية , مجمة الجسعية الدعؾدية لمعمؾم الدراعية , السجمج ) 

(0 . ) 
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جتساعية , دراسة تحميمية لبعض العؾامل الذخرية و اال(1999شيخ, جسعة درويش, )
واالقترادية السؤثخةعمى مدتؾى أداء السخشجيؽ الدراعييؽ لسياميؼ اإلرشادية, رسالة 

 دكتؾراه, قدؼ اإلرشاد والسجتسع جامعة القاىخة, مرخ.

 (, دار الشيزة العخبية, مرخ. 0, مخجع اإلرشاد الدراعي )ج(1998الظشهبي, دمحم عسر, )

البحث في التخبية و عمؼ الشفذ, عسان ودار  مجخل إلى مشاىج (,2212عباس, دمحم خليل, )
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